
 
 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ &  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (2020-2021) 
 

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα μείνει στην ιστορία ως το πρώτο έτος όπου η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω 

τεχνολογικών μέσων, λόγω της πανδημίας. 

 

Παρά τις δυσκολίες, τον φόβο και το άγχος που γνώρισε η παγκόσμια κοινότητα, το 

διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Κινηματογράφου ανταποκρίθηκε άμεσα στις νέες 

συνθήκες. Με βάση τα στατιστικά της αξιολόγησης της προηγούμενης χρονιάς, 

γνωρίζαμε ήδη ότι το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητριών και των φοιτητών ήταν 

μικρό. Έτσι, η Συνέλευση αποφάσισε να παροτρύνει με διάφορους τρόπους τη 

συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών στις αξιολογήσεις, καθώς αποτελούν ένα πολύ 

καλό εργαλείο για τη συγκέντρωση σχολίων για τα μαθήματα και τη διδακτική 

διαδικασία και βοηθούν στη συνεχή βελτίωση του ΠΠΣ. 

 

Τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης του 2020-2021 συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Παρατηρήσαμε με χαρά και για δεύτερη συνεχή χρονιά αύξηση συμμετοχής των 

φοιτητριών και φοιτητών (από 13,6% το 2018-2019 σε 24,2% το 2019-2020 σε 

26% το 2020-2021). Συνεπώς, η ενθάρρυνση από μέρους του διδακτικού 

προσωπικού και η ηλεκτρονική ενημέρωση αποτέλεσαν κίνητρα για το φοιτητικό 

σώμα. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί για να αυξηθεί 

περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής σε όλα τα έτη. 

2. Το πρώτο έτος σημειώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αξιολόγηση. Το 2020-

2021 συμμετείχε σε ποσοστό 47,9%, ενώ ακολουθεί το τέταρτο έτος με 38,9%, το 

τρίτο έτος με 37%, το δεύτερο έτος με 28,3%, και το πέμπτο έτος με 17,1%. 

Παρατηρούμε ότι η συμμετοχή συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, καθώς 

κανένα έτος δεν συμμετέχει με ποσοστό που να ξεπερνά το 50%. Αυτό συμβαίνει 

παρά το γεγονός ότι όλα τα μέλη του φοιτητικού σώματος λαμβάνουν έγκαιρα 

ηλεκτρονική ειδοποίηση για την αξιολόγηση και τον χρόνο που διαρκεί ενώ η 

πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού ενημερώνει το φοιτητικό σώμα διά ζώσης 

ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα. Ωστόσο, υπάρχει αύξηση συμμετοχής σε σχέση με το 

2019-2020  (η συνολική συμμετοχή το 2019-2020 ήταν 24,2% ενώ ανέβηκε σε 

26,2% το 2020-2021). 

3. Ο Δείκτης Ποιότητας του ΠΠΣ αυξήθηκε και αυτός για δεύτερη συνεχή χρονιά (από 

68,2% το 2018-2019 σε 76,4% το 2019-2020 σε 2020-2021 το 77,9%), ξεπερνώντας 

τον μέσο όρο ποιότητας των τμημάτων του ιδρύματος. Αυτό το γεγονός είναι 



 
ιδιαίτερα σημαντικό σε μία τόσο δύσκολη χρονιά και μάλιστα μία χρονιά με 

αυξημένη συμμετοχή στην αξιολόγηση. Η Συνέλευση θα συνεχίσει την προσπάθεια 

για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.  

4. Ποσοστό άνω του 80% βρίσκει τα μαθήματα ενδιαφέροντα και κρίνει θετικά την 

οργάνωσή τους (77,5%). 

5. Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, ποσοστό άνω του 80% (80,5%) έχουν 

θετική συνολικά άποψη. Παρατηρείται αύξηση από την προηγούμενη χρονιά που το 

ποσοστό ήταν 78,8%. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα ποσοστό 87,5% 

βρίσκει το διδακτικό προσωπικό συνεπές στις υποχρεώσεις τους και προσιτό στο 

φοιτητικό σώμα (84%) 

6. Θεωρούμε ότι οι κινήσεις στις οποίες προχωρήσαμε αναφορικά με την αξιολόγηση 

από το φοιτητικό σώμα κατά το έτος 2019-2020 είχαν κυρίως θετικά 

αποτελέσματα. Το Τμήμα αξιολογεί όλα τα σχόλια του φοιτητικού σώματος με στόχο 

τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της ύλης των μαθημάτων, τις ανάγκες 

και τα παράπονα των φοιτητών/τριών.  

7. Το 62,6% έκρινε θετικά και πολύ θετικά τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Το μέλη του 

διδακτικού προσωπικού κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να μην χαθεί το 

ακαδημαϊκό έτος και το μεγάλο ποσοστό των φοιτητριών και φοιτητών φαίνεται να 

κατανόησε τις προσπάθειες διατήρησης του αριθμού των μαθημάτων και της 

ποιοτικής τους διάστασης.  

 

 


